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Kunst en het bedrijfsleven, ze lijken zo ver uit elkaar te staan. Dat er wel degelijk veel overeenkomsten zijn bleek 7 juni weer tijdens 

TERRATAFELEN. Tijdens een diner met zang, dans, literaire- en dichtperformances spraken kunstenaars en ondernemers over 

de raakvlakken van hun vak. Het TERRATORIUM in het 4MKB Center werd een tijdelijk restaurant, waarin werken van de twaalf 

deelnemende kunstenaars werden geëxposeerd. Alle kunstenaars decoreerden tevens een tafel in hun eigen stijl. Het was aan de 

ondernemers om een tafel uit te kiezen met voor hen aansprekende kunst. TERRATAFELEN vormt jaarlijks de afsluiting van het 

kunstseizoen van Terra Art Projects. We bedanken de kunstenaars, de gasten, Kookstudio 10 Spices, De Dutch Don’t Dance Division, 

Henk van Zuiden, Het Waait en TERRAFAN Pilatusdam Mens & Organisatie in het bijzonder voor het mogelijk maken van deze avond.

Je droom in het water zien vallen

Met de start van de activiteiten rondom 

‘De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar 

Groeikern’ begon ook het project 1001 

dromen  van Vera Zegerman. De inwoners 

van Zoetermeer worden op diverse 

manieren uitgenodigd om hun droom 

voor de stad of zichzelf in één zin op 

te schrijven. Deze dromen en wensen 

zullen in grote plexiglazen bollen te water 

worden gelaten. 1001 Bollen zullen gaan 

dobberen in de Dobbeplas. Er is een 

grote diversiteit aan reacties. Zo zijn 

vrouwen over het algemeen sneller bereid 

om hun droom te delen. Ook de aard van 

de wensen verschilt sterk. Sommigen 

wensen heel praktische dingen, zoals 

meer voorlichting over brandveiligheid op 

scholen. Andere dromen gaan over geluk, 

vriendelijkheid en zelfs wereldvrede. 

Ook hebben opvallend veel mensen de 

heimelijke droom om miljonair te worden. 

 

Inmiddels zijn er al honderden dromen 

verzameld, die allemaal in een plexiglazen 

bol moeten worden gestopt. En wat een 

werk is dat, vooral omdat veel helften niet 

goed op elkaar passen. Ik herinner me 

nog een middag dat Vera, de aanwezige 

vrijwilligers, de cateraar en ik welgeteld 

tien bollen in een uur wisten samen te 

stellen. Met rode gefrustreerde hoofden 

zijn we ermee opgehouden. En dan te 

bedenken dat Vera er al honderden in 

elkaar zette! Maar op een dag deed 

Natalie een ontdekking. Wanneer je alleen 

maar helften gebruikt die precies op 

elkaar in de doos liggen past het altijd. 

Het zal wel, dacht ik.  

Maar toen ik het na het suppoosten voor 

de lol eens probeerde bleek de mythe 

waarheid! En nu maar hopen dat ze echt 

waterdicht zijn.

KUNST OP HET MENU

UITGESPROKEN

MIRJAM VAN SPELDE  
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HELMUT BECKHUIS  

 
“Zoetermeer is de twintigste stad in 

Nederland maar heeft nog een beperkt 

cultureel leven”, aldus Beckhuis, 

“zeker als het gaat om professionele 

beeldende kunst. Door inwoners en 

bedrijven wordt dit als een gemis 

ervaren. Een stichting die daar iets aan 

doet is onmisbaar.”  

 

Helmut Beckhuis is sinds 2005 

directeur van ZorgScala, een 

branchevereniging in de ouderenzorg 

in de regio Haaglanden. In het 

verleden was Beckhuis actief als 

gemeenteraadslid. In zijn vrije tijd 

volgt hij bovendien een opleiding 

fijnschilderen bij het CKC.  

 

“Vooral vanuit de richting van de 

politiek wil ik voor TERRA op gaan 

treden als ambassadeur. Ik hoop dat de 

stichting erin slaagt om samen met de 

partners de Zoetermeerse beeldende 

kunst op de kaart te zetten.”

TERRAZAKEN

Per 1 mei 2012  vond bij TERRA een 

structuurverandering in de organisatie 

plaats. Stichting Terra Art Projects heeft 

in plaats van een stichtingsbestuur nu 

een raad van toezicht. Hiervoor werd 

gekozen om meer ruimte te bieden aan 

de directie om de stichting proactief 

te besturen en hen meer mandaat en 

verantwoordelijkheden te geven. 

 

Het bestaande bestuur is omgevormd 

tot een breed samengestelde raad 

van toezicht. Met koppelingen naar 

de cultuursector, de politiek en het 

bedrijfsleven. De raad bestaat uit 

de voorzitter Rob de Graaf, Helmut 

Beckhuis, Ton van Zeijl, en Monique 

Plantinga.  

 

Hans van Bijnen is per 1 mei afgetreden 

als voorzitter. TERRA is hem bijzonder 

dankbaar voor zijn inzet, waardoor 

de stichting mede is gegroeid tot een 

volwaardige culturele organisatie in het 

Zoetermeerse veld. 

 

De directie van Terra Art Projects bestaat 

uit Ed Boutkan en Natalie Vinke. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse 

leiding en managen het projectbureau.

Ed Boutkan

Natalie Vinke

ROB DE GRAAF

Naast zijn werk als beeldend 

kunstenaar heeft Rob de Graaf een 

adviespraktijk op het gebied van 

strategie- en beleidsontwikkeling, 

interim-management en 

organisatieadvies. De Graaf kwam 

in de jaren negentig voor het eerst in 

aanraking met TERRA. “Toen was het 

nog een groepje kunstenaars dat mooie 

dingen in de openbare ruimte maakte. 

‘TERRA aan de Dobbe’ en ‘Bomen over 

leven’ kan ik me nog goed herinneren.  

 

Ik probeer in mijn rol als voorzitter 

te verbinden, en dan heb ik het niet 

over doekjes. Vanuit een positie van 

helderheid en transparantie probeer 

ik anderen te overtuigen van het 

feit dat beeldende kunst niet alleen 

erg belangrijk is, maar ook leuk en 

toegankelijk kan zijn.  

 

Ik hoop dat de stichting in staat 

is het accent te blijven leggen op 

professionele beeldende kunst en dit in 

toenemende mate onder de aandacht 

weet te brengen van een groot publiek. 

Dit in samenwerking met andere 

culturele instellingen, de overheid, 

bedrijfsleven en ‘last but not least’ de 

burgers van Zoetermeer.” 

MONIQUE PLANTINGA

Monique Plantinga heeft een brede 

bedrijfsmatige achtergrond. “Ik ben 

al langere tijd op de hoogte van het 

bestaan van TERRA, onder andere 

via netwerken in Zoetermeer”,  aldus 

Plantinga.   

 

“Het eerste daadwerkelijke contact 

verliep via mijn toenmalige functie 

als vicevoorzitter van de RVOZ. 

Kunst en cultuur zijn van belang voor 

het vestigingsklimaat van een stad. 

Creatieve steden trekken creatieve 

bewoners en bedrijven en zorgen 

voor levendigheid en onderscheidend 

vermogen. Een stichting als TERRA kan 

perspectief bieden voor de toekomst 

met onderscheidende activiteiten 

en projecten,  zeker als hier ook 

kunstenaars en academies uit andere 

steden bij worden betrokken.  

 

De raad van toezicht kan TERRA 

helpen om zich te profileren via haar 

netwerk, input en advisering. Mijn 

wens voor de toekomst is dat kunst 

en cultuur een USP (Unique Selling 

Point) wordt van Zoetermeer, passend 

bij het leisurebeleid en tevens een 

economische pijler van de stad.”

TON VAN ZEIJL

Ton van Zeijl studeerde fotografie 

aan de MTS in Den Haag en heeft 

veel ervaring met het organiseren 

van evenementen. Ook bekleedde hij 

functies in de besturen van diverse 

culturele organisaties, waaronder 

TERRA.  

 

“Ik ken TERRA sinds 1998, toen ik 

tentoonstellingen organiseerde in 

Zoetermeer”, vertelt Van Zeijl. “Daar 

leerde ik Ed Boutkan kennen. Interesse 

in elkaars werk was de verbinding. 

Ik ben blij dat het initiatief genomen 

is om de kunst in Zoetermeer te 

professionaliseren. TERRA is nu een 

organisatie met structuur en bouwt 

aan een goede positie naar alle 

stakeholders. Via deze ontwikkeling 

zal het werkklimaat van Zoetermeerse 

kunstenaars verbeteren en zal de 

stichting een gewaardeerde positie 

verwerven in de Zoetermeerse 

gemeenschap.  

 

Ik vind dat we de focus op de 

beeldende kunst moeten houden.  

Ook zie ik een rol als 

samenwerkingspartner, zoals nu 

met het Stadmuseum. Een wens is 

voor mij het hebben van een ‘eigen’ 

professionele expositieruimte,  waar 

we met andere partners nog verder een 

eigen gezicht creëren.” 

Projectbureau 

De organisatie van de TERRA projecten 

is ondergebracht in het projectbureau. 

Directie, Mirjam van Spelde, vrijwilligers 

en de betrokken kunstenaars werken  

hier op projectbasis samen aan de 

realisatie van het jaarprogramma.  

 

De vrijwilligers zijn: 

Henk Welner, Paula Welner, Karel 

Lengkeek, Jannie van Zanten, Edo 

Boutkan, John Beekink, Rik Koller, Len 

Hop, Marjon Wezelenburg, Daphne van 

der Made, Arjan Baatenburg de Jong, 

Martin Hoogendijk en Mieke Stuart. 

 

Het projectbureau wordt tevens 

ondersteund door Joke Meijer,  

Ien Dobbelaar en Ricardo Seffelaar.

Toelichting raad van toezicht 

In Nederland wordt meestentijds met 

de term ‘raad van toezicht’ geduid 

op het toezichthoudende orgaan 

van stichtingen of verenigingen. Dit 

orgaan heeft de verantwoordelijkheid 

toezicht te houden op de 

doelrealisatie en de effectiviteit van de 

stichting. De verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van de raad 

zijn: het toezicht houden op de 

beleidsplanning en realisatie 

van beleid door de directie. Zij 

adviseert de directie gevraagd 

en ongevraagd. Daarnaast treedt 

zij op als bevoegd werkgever 

van de directie en het regelen 

van zijn eigen werkzaamheden, 

zoals zijn informatievoorziening, 

samenstelling en kwaliteit, 

deskundigheidsbevordering of 

honorering. 

Over de uitoefening van deze 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden legt de raad 

verantwoording af in een eigen 

jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit bij 

het jaarverslag van de stichting wordt 

gevoegd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkgever
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarverslag


BEZOEKADRES TERRATORIUM: 

4MKB Center 

Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer 

(op afspraak of tijdens openingsuren)

SECRETARIAAT:

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

CONTACT: info@terra-artprojects.com

DIRECTIE PROJECTBUREAU: 

Ed Boutkan, Natalie Vinke

REDACTIE TERRAINFO: 

Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke

FOTOGRAFIE TERRAINFO: 

Nelly Smits, Daniëlla du Clou,  

Mirjam van Spelde

COLOFON

 

TM 30.06 DE POLDER VOORBIJ

Locatieproject met installatiekunst, 

expositie ‘50 jaar kunst in de openbare 

ruimte’ , ‘50 jaar bouwen aan 

Zoetermeer’ en 1001 dromen in de 

voormalige Vuurtorenschool.  

Mmv: Mariah Blue, Annemie Bogaerts, 

Adri de Fluiter, Marus van der Made, 

Stephanie Rhode, Marion Vriens en  

Vera Zegerman. 

za 30.06 laatste bezoekmogelijkheid  

van 12.00 - 17.00 uur

TERRAGENDA

02.09-23.09  ONWARDS 

05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO  

 ZOETERMEERSE KUNST 

07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

10.11 - 02.12  KERATEX ‘12

24.11 - 25.11 KUNST UIT DE KLEP

15.12 - 06.01  REÜNIE EXPOSITIE XIAMEN

TERRACTIEF

Volg Terra Art Projects:

 @ZoetermeerArt 

   TerraArtProjects

COMMUNITY ART

PALENSTEIN 2012: 

‘Maak de woorden wakker’  

BUYTENWEGH 2012: ‘

Cesar Franck zet de toon’

Culturele organisaties en individuele kunstenaars worden steeds meer gestimuleerd 

om niet alleen te vertrouwen op subsidies, maar zich ook te richten op het 

bedrijfsleven. Afgelopen vrijdag werd in het kantoor van B.O.O.M. Opleidingen het 

kunstwerk van de Zoetermeerse kunstenaar Karel Lengkeek onthuld.  

 

De kunstenaar, tevens een actieve vrijwilliger bij TERRA, ontwierp een klok voor het 

bedrijf, gebaseerd op het logo. “Wij kwamen met elkaar in contact via het 4MKB 

Center waar sinds kort ons kantoor is gevestigd”, vertelt Sylvia Schulte van B.O.O.M. 

Opleidingen. Dit opleidingsinstituut verzorgt landelijke educatie op maat voor 

particulieren en het bedrijfsleven, zoals functiegericht Engels.  

 

Kunstenaar Karel Lengkeek betrok een ruimte in het 4MKB Center als atelier. “Ik 

begon in 1985 als autodidact met het maken van kunst”, aldus Lengkeek. “Mijn werk 

is gebaseerd op geometrische vormen. In de beginperiode maakte ik voornamelijk 

tekeningen. Hierna merkte ik dat mijn ideeën ook in combinatie met andere materialen 

konden worden uitgevoerd, zoals perspex, kunststof en aluminium. Ook kleur werd, 

na een jaar experimenteren, onderdeel van mijn werk.” 

 

“Wij waren direct enthousiast over het werk van Karel”, vult Schulte aan. “Toen wij 

tijdens de inrichting van ons kantoor op zoek waren naar manieren om de ruimte aan 

te kleden was de link dan ook snel gelegd. We wilden graag dat het een praktisch en 

representatief element zou worden in de ruimte. Dat werd een klok in de vorm van ons 

logo.”  

 

Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever is blij met het resultaat. Inmiddels heeft 

Lengkeek meer opdrachten gekregen van bedrijven binnen het 4MKB Center. “Het 

was leuk om het maakproces van dichtbij mee te kunnen maken”, besluit Schulte. “Je 

kunt wel naar de Ikea gaan, maar we hebben nu een uniek object in de stijl van ons 

eigen bedrijf!”

KUNSTWERK ONTHULD IN 4MKB CENTER

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

UITGELICHT

vlnr: Anton Lamé, Sylvia Schulte en Karel Lengkeek

http://www.terra-artprojects.com

